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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at effektiv corporate governance bør bidrage til at fremme bæredygtig 
vækst og socialt ansvar i det indre marked og orienteres i retning af konkurrenceevne og 
langsigtede investeringsstrategier;

2. er af den opfattelse, således som også understreget i Kommissionens meddelelse af 27. 
oktober 2010 "På vej mod en akt for det indre marked"1, at det er meget vigtigt, at 
europæiske virksomheder udviser den allerstørste ansvarlighed, såvel over for deres 
ansatte og aktionærer som over for samfundet som helhed;

3. opfordrer erhvervslivet til at påtage sig sin del af ansvaret og øge sin indsats for at fremme 
et bæredygtigt forbrug som en integreret del af virksomhedernes strategier;

4. opfordrer virksomheder og aktionærer til at styrke den faglige, sociale og kulturelle 
diversitet i virksomhedsbestyrelserne for at anspore til debat og fremme udviklingen af 
nye idéer; understreger, at diversitet er et aktiv, som sikrer en mere repræsentativ 
beslutningstagning på virksomhedernes ledelsesplan;

5. understreger, at det er vigtigt at udnytte inddragelsen af aktionærerne til at fremme 
langsigtede investeringsstrategier og forhindre en uhensigtsmæssig kortsigtethed blandt 
investorerne, idet en sådan undertiden kan true berørte virksomheders overlevelse på lang 
sigt og dermed i udvidet forstand deres småaktionærer og ansatte samt forbrugerne;

6. henstiller, at medlemsstaterne fører tilsyn med, om virksomhederne giver deres aktionærer 
behørige redegørelser om corporate governance for at sikre fuld åbenhed og forbedre 
aktionærernes kendskab til corporate governance-praksis, hvilket vil være med til at 
beskytte aktionærerne og borgerne mod overdreven risiko og kortsigtede løsninger;

7. mener, at det er vigtigt i højere grad at inddrage arbejdstagerne i virksomhedernes 
beslutningsprocesser, f.eks. gennem ordninger med medarbejderaktier, for at øge 
motivationen og sikre samhørighed i virksomhederne;

8. understreger kraftigt, at virksomhedernes forvaltnings- og aflønningspolitikker skal være 
fornuftige og forsvarlige og overholde principperne om lige løn til og ligebehandling af 
kvinder og mænd i overensstemmelse med gældende EU-ret; opfordrer Kommissionen til 
at træffe foranstaltninger til sikring af en mere ligelig repræsentation af kvinder i 
bestyrelser med henblik på at nå frem til en repræsentation på mindst 40 % for hvert køn 
senest i 2020;

9. foreslår, at eventuelle foranstaltninger til sikring af en mere ligelig repræsentation af 
kvinder i bestyrelser skal omfatte såvel et krav om, at udvælgelseskomitéer, når de 
fremlægger deres indstillinger, skal oplyse, hvilke bestræbelser de har gjort sig for at nå 
dette mål, som tilskyndelse til peer-sammenligningsordninger for offentlige og private 
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bestyrelser, uddannelse af udvælgelseskomitéer, udarbejdelse af lister over kompetente 
kvindelige kandidater og fremme af åbne ansættelsesprocedurer i stedet for 
uigennemsigtige udnævnelser; opfordrer Kommissionen til at indføre krav om, at 
børsnoterede virksomheder i deres årsberetninger skal beskrive deres diversitetspolitik, 
herunder også deres ligestillingspolitik, samt oplyse, hvilke mål de har sat for 
gennemførelsen af denne politik, og hvor langt de er nået med gennemførelsen af dem; 
understreger, at virksomhedernes forvaltnings- og aflønningspolitikker skal være i 
overensstemmelse med og fremme de ligestillingsprincipper, der er fastlagt i EU-
direktiverne;

10. understreger, at aktionærerne i højere grad bør inddrages i fastlæggelsen af en 
aflønningspolitik for bestyrelsesmedlemmer;

11. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at støtte aktionærafstemning på tværs af 
grænserne som et middel til at fjerne hindringer for samarbejde mellem aktionærer i det 
indre marked, forudsat at dette sker på gennemskuelig og sikker vis;

12. glæder sig over Kommissionens henstilling om, at virksomhederne skal offentliggøre 
deres aflønningspolitik og resultaterne af aktionærernes afstemning om aflønningen og 
nedsætte uafhængige aflønningskomitéer; 

13. anmoder Kommissionen om at forelægge rimelige forslag til europæiske retningslinjer for 
arten af de oplysninger, der gives aktionærerne i virksomhedernes årsberetninger; mener, 
at disse oplysninger skal være af høj kvalitet og informative;

14. opfordrer Kommissionen til at tilpasse tiltagene vedrørende god corporate governance til 
de særlige forhold og behov, der gør sig gældende for små og mellemstore virksomheder. 
i betragtning af disse virksomheders begrænsede ressourcer, navnlig på det forvaltnings-
og personalemæssige plan.
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